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Χρόνια Πολλά!
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Αγαπητοί φίλοι και υποστηρικτές μας,
Όπως γνωρίζετε, από τον Μάιο του 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Σε αυτό το πλαίσιο και με σκοπό την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων όλων
εσάς που μας στηρίζετε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα στοιχεία σας βρίσκονται
στη λίστα αποδεκτών του περιοδικού «Τα Νέα μας».

Σημείωση:
Σε περίπτωση
που δε ληφθεί

Επειδή έχουμε ανάγκη την υποστήριξή σας και θέλουμε να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί
σας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε με email τα στοιχεία σας (Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση,
Τηλέφωνο, email) στο subscribe@sos-villages.gr για επιβεβαίωση και να δηλώσετε αν επιθυμείτε να βρίσκεστε σε αυτή τη λίστα, προκειμένου να λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με
τα προγράμματα και τις δράσεις μας.

απάντηση, θα
επανέλθουμε με
νέα αποστολή
του περιοδικού

Σας εύχομαι από καρδιάς καλές γιορτές, με υγεία και την ευχή όλα τα παιδιά του κόσμου
να ζήσουν αυτές τις όμορφες και ζεστές στιγμές με τη φροντίδα και την αγάπη των δικών
τους ανθρώπων.

μας προς λήψη
της σχετικής
συγκατάθεσής σας
ή άρνησης αυτής.

Με εκτίμηση,
Γ. Πρωτόπαπας
Γεν. Διευθυντής
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ΕΓΚΑΙΝΙΆΣΑΜΕ
ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΉΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉΣ
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ
Συνεχίζοντας τη δυναμική μας παρέμβαση
στα θέματα της εκπαίδευσης ξεκινήσαμε
τη λειτουργία του 5ου κατά σειρά Κέντρου
Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης.
Σκοπός του Κέντρου είναι να βοηθήσει
στη μαθησιακή και σχολική πρόοδο
αλλά και στη γενικότερη ψυχοκοινωνική
ανάπτυξη των παιδιών ευάλωτων
οικογενειών, στην περιοχή της Κυψέλης.
Το Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής
Υποστήριξης έχει ως στόχο να καλύψει, μέσα
σε ασφαλές και παιδαγωγικά κατάλληλο
περιβάλλον, τις μαθησιακές ανάγκες παιδιών
Δημοτικού και Γυμνασίου, καλλιεργώντας
παράλληλα τις δεξιότητές τους με δράσεις
δημιουργικής απασχόλησης, προσαρμοσμένες
στα δεδομένα κάθε ηλικιακής ομάδας. Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να
εξασφαλίσουν ωφέλιμο χρόνο και υποστήριξη
στην εκπλήρωση του γονεϊκού τους ρόλου αλλά
και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής
Υποστήριξης ξεκίνησε να λειτουργεί
τον Μάρτιο 2019 για μαθητές της
Γ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού καθώς και της Α΄- Γ΄
Γυμνασίου και έχει τη δυνατότητα να
καλύψει τις ανάγκες 250 παιδιών.
Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι οι εξής:
• Μαθήματα Γλώσσας και Αριθμητικής
για παιδιά Δημοτικού
• Φιλολογικά μαθήματα, Μαθηματικά
και Φυσική για παιδιά Γυμνασίου
• Μαθήματα αγγλικής γλώσσας
• Εκμάθηση Η/Υ
• Ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες
• Ελαφρύ γεύμα

Τα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης λειτουργούν σε άλλα τέσσερα σημεία
στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη,
τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα και την Πάτρα,
ως προέκταση των ήδη υπαρχόντων Κέντρων
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, που έχουν
ως στόχο την ενδυνάμωση των οικογενειών
σε κρίση και την αποκατάσταση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της
καθημερινότητας με τις δικές τους δυνάμεις.

Τα λειτουργικά
έξοδα του
Κέντρου
Μαθησιακής και
Παιδαγωγικής
Υποστήριξης
καλύπτονται
από το Ίδρυμα
Κώστας Μ.
Λεμός, ενώ στον
εξοπλισμό του
Κέντρου έχει
συμβάλει η Misko.
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΑΣ
ΔΙΑΠΡΈΠΟΥΝ!
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη
συγκίνηση για εμάς από όταν βλέπουμε
τα παιδιά μας να προοδεύουν στη ζωή
τους και να είμαστε δίπλα τους σε όλες
τις μεγάλες στιγμές της ζωής τους.
Και είμαστε τυχεροί γιατί τέτοιες
στιγμές τις ζούμε συχνά!
Πρόσφατα η Φωτεινή μας ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της - με άριστα - στη Βιολογία στο Imperial College London και πλέον
εργάζεται ως ερευνήτρια στο Cancer Research
Institute του University College London, στο
οποίο από το 2020 θα ξεκινήσει και τη Διδακτορική της διατριβή. Σας μεταφέρουμε κάποια από
τα λόγια της, τα οποία πραγματικά δεν μπορούν
παρά να συγκινήσουν και να μας εμπνεύσουν:

«Κάποιες φορές, ένα παιδικό
όνειρο μπορεί να μην είναι
τόσο αφελές όσο μοιάζει.
Μπορεί η παιδική μου φαντασίωση
να βρω το φάρμακο του καρκίνου να
αντικαταστάθηκε γρήγορα
από πιο “ρεαλιστικούς” στόχους. Μπορεί
να έκανα αιτήσεις σε τόσα μέρη και
προγράμματα, τελικά, όμως, με δέχθηκαν
εκεί που 10 χρονών έλεγα ότι θα βρίσκομαι.
Είναι δύσκολο ένα παιδί να ξέρει ακριβώς
τι θέλει να κάνει στη μελλοντική του ζωή
αλλά στη δική μου περίπτωση δεν είχα
καμία αμφιβολία.»
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Ένα άλλο παιδί μας, η Πέπη, αποφοίτησε από
το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο
Κρήτης. Την Πέπη συνόδευσε στην ορκωμοσία
της ο τέως Διευθυντής του Παιδικού Χωριού
SOS Βάρης, Πέτρος Παπαδάκης, στο οποίο μεγάλωσε. Ο κος Παπαδάκης μας μίλησε με πολύ
συγκινητικά λόγια για τη στιγμή που άκουσε
το όνομα του παιδιού που ο ίδιος έβλεπε να
μεγαλώνει και να εξελίσσεται σε μία ώριμη και
υπεύθυνη νέα. Σας μεταφέρουμε τα ακριβή λόγια του: «Η Πέπη είναι ένα δικό μας παιδί. Μεγάλωσε στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης μαζί με

τα άλλα δυο αδέρφια της. Από μικρή ξεχώριζε όχι
μόνο για τα κατακόκκινα μαλλιά της, αλλά και
για τη θέλησή της να βοηθάει τους άλλους. Ήταν
πάντα πρώτη στο παιχνίδι, γεννημένη αρχηγός!».
Η Πέπη σε λίγο ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο
στην Κλινική Κοινοτική Ψυχολογία και αυτή τη
στιγμή εργάζεται στο αντικείμενό της σε Ξενώνα φιλοξενίας με πρόσφυγες και μετανάστες.
Η Ιωάννα μας, που από μικρή ήταν κοινωνική, φιλότιμη, εργατική και ευαισθητοποιημένη, αποφοίτησε από το τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
και τώρα ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό
της στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα International Marketing.

Στην Καλαμάτα είχαμε μία ομαδική επιτυχία
4 παιδιών που στηρίζουμε στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας. Έτσι λοιπόν από
φέτος η Χριστίνα, ο Βασίλης, ο Χρήστος και η
Αναστασία σπουδάζουν το αντικείμενο που επέλεξαν. Αξίζει να αναφέρουμε ότι δίπλα σε αυτά
τα παιδιά στάθηκαν οι εθελοντές καθηγητές του
Κέντρου, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια ήταν
δίπλα τους παρέχοντας εθελοντικά διδασκαλία
και υποστήριξη για την πραγματοποίηση των
ονείρων τους!
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΆ ΧΩΡΙΆ SOS
ΠΡΩΤΟΠΌΡΟΙ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ
& ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΉ
Στα Παιδικά Χωριά SOS, ως οργανισμός με
πολυετή εμπειρία στον τομέα της Παιδικής Προστασίας, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ένα νέο
πρωτοποριακό πρόγραμμα για την υποστήριξη
της Αποϊδρυματοποίησης και της Αναδοχής σε
5 γεωγραφικές περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα.
Σκοπός του προγράμματος είναι μέσω στοχευμένων και κατάλληλα σχεδιασμένων δράσεων
του επιστημονικού προσωπικού των Παιδικών
Χωριών SOS και συνεργειών με τα κατά τόπους
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Διοικητικών Περιφερειών,
να υποστηρίξουμε τα παιδιά που φιλοξενούνται
σε φορείς παιδικής προστασίας, καθώς και
τους εργαζόμενους αυτών των φορέων, ενόψει της αποκατάστασής τους - κατά το δυνατόν - σε περιβάλλον οικογενειακού τύπου.
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Συγκεκριμένα, όσον αφορά στα παιδιά προβλέπεται η πλήρης παροχή των αναγκαίων ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε εξατομικευμένη
βάση, η οργάνωση ψυχοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων με στόχο την κοινωνικοποίησή τους,
καθώς και η υποστήριξη σε όλα τα στάδια της
αποκατάστασής τους σε οικογενειακό πλαίσιο
(επιστροφή στη βιολογική οικογένεια, συγγενική αναδοχή, αναδοχή) μετά την αποχώρηση
από τη δομή προστασίας, όπου φιλοξενούνται.
Για τους εργαζομένους προβλέπεται η εκπαίδευσή τους σε θέματα φροντίδας παιδιών με
εστίαση στις αναπτυξιακές τους ανάγκες και
δυνατότητες, καθώς επίσης η ενδυνάμωσή
τους στη διαχείριση της εργασιακής καθημερινότητας, με βασικό κριτήριο τη διασφάλιση
του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών.

Παρεχόμενες
Υπηρεσίες προς
τα παιδιά:

• Ψυχολογική υποστήριξη
• Ψυχιατρική / Παιδοψυχιατρική
υποστήριξη (εκτίμηση / διάγνωση,
βραχυπρόθεσμη θεραπευτική παρέμβαση)
• Ειδική Αγωγή
• Λογοθεραπεία			
• Εργοθεραπεία
• Ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες
• Μαθησιακή υποστήριξη

Παρεχόμενες
Υπηρεσίες προς
τους εργαζόμενους:

• Εκπαίδευση
• Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς
Ένωσης των Παιδικών Χωριών SOS
• Υποστήριξη στην σύνταξη σύγχρονων
Πρωτοκόλλων, Εσωτερικών Κανονισμών
Λειτουργίας, Παιδαγωγικού Πλαισίου
στη βάση της διασφάλισης του
βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών
• Αξιοποίηση της δικτύωσης των
Παιδικών Χωριών SOS

Τι κάνουν τα
Παιδικά Χωριά SOS
για την Αναδοχή;

Στα Παιδικά Χωριά SOS υποστηρίζουμε ενεργά
το θεσμό της Αναδοχής, ως βασικό εργαλείο
στην προσπάθεια της Αποϊδρυματοποίησης
στην Ελλάδα. Από το 2009 λειτουργούμε
τον Ξενώνα Βρεφών SOS με στόχο την αποκατάσταση και θεραπεία βρεφών και νηπίων
ως 5 ετών, που έχουν υποστεί κακοποίηση ή /
και παραμέληση, και την αναδοχή αυτών των
παιδιών, στην περίπτωση που η επιστροφή τους
στην ευρύτερη βιολογική οικογένεια δεν είναι
εφικτή. Παράλληλα, υποστηρίζουμε την Αναδοχή σε όλα τα Χωριά και τα προγράμματά μας
πανελλαδικά.
Το 2016 ξεκινήσαμε το πρώτο πρόγραμμα Αποϊδρυματοποίησης και την Υπηρεσία Αναδοχής, η
οποία υλοποιεί Αναδοχές είτε μέσω των Παιδικών Χωριών SOS ή του Ξενώνα Βρεφών SOS,
είτε μέσω συνεργασιών με δημόσιους φορείς σε
όλη την Ελλάδα. Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια,
στα Παιδικά Χωριά SOS έχουμε αξιολογήσει
περισσότερες από 200 υποψήφιες οικογένειες
και έχουμε αποκαταστήσει σε οικογενειακό
περιβάλλον 145 παιδιά, με απόλυτη επιτυχία
(μηδενικές επιστροφές στη δομή φιλοξενίας).
Επιπλέον, τα εν λόγω προγράμματα έχουν
αξιολογηθεί από έγκριτους εξωτερικούς φορείς
(ΕΚΚΕ, Έκθεση Αξιολόγησης Ξενώνα Βρεφών
SOS 2011) και ο Ξενώνας Βρεφών SOS έχει
αναγνωριστεί διεθνώς ως πρότυπο πρόγραμμα
οικογενειακής αποκατάστασης των παιδιών που
φροντίζει.

Eίμαστε ο μόνος
φορέας παιδικής
προστασίας
ιδιωτικού δικαίου
που συμμετέχει
με εκπρόσωπό
του - με τριετή
υποχρεωτική
θητεία - στο
Εθνικό Συμβούλιο
Υιοθεσίας και
Αναδοχής
(ΕΣΑΝΥ) το
οποίο, θεσμικά,
συντονίζει
και εποπτεύει
κεντρικά όλες
τις σχετικές
διαδικασίες.
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ΣΧΟΛΉ
ΜΗΤΈΡΩΝ
Στα Παιδικά Χωριά SOS εφαρμόζουμε ένα
οικογενειακού-τύπου μοντέλο φροντίδας για
τα παιδιά που βρίσκονται υπό την προστασία
μας. Σε αυτό το μοντέλο, η Μητέρα SOS με
κύριο συνεργάτη έναν επαγγελματία παιδαγωγό
αποτελούν τα βασικά πρόσωπα φροντίδας των
παιδιών, ένα «γονεϊκό» ζευγάρι.

δεξιότητες, την ψυχική και σωματική υγεία
κάθε υποψήφιας. Βέβαια, την ίδια στιγμή
δίνεται η ευκαιρία και στην υποψήφια να αξιολογήσει τη λειτουργία του ρόλου, καθώς και τη
φιλοσοφία και τις αξίες των Παιδικών Χωριών
SOS και να κρίνει αν μπορεί και επιθυμεί να δει
τον εαυτό της μέσα σε αυτό το πλαίσιο εργασίας.

Η Μητέρα SOS αναλαμβάνει υπεύθυνα την
ανατροφή των παιδιών που για διάφορους
σοβαρούς λόγους δεν μπορούν να μεγαλώσουν
κοντά στη βιολογική τους οικογένεια. Αποτελεί
μητρικό πρότυπο, δημιουργεί συναισθηματικούς δεσμούς, με αποδοχή και σεβασμό για την
προσωπικότητα κάθε παιδιού και τα βοηθά να
αναπτυχθούν προκειμένου να ενταχθούν ως
ενήλικα και ανεξάρτητα άτομα δημιουργικά
στην κοινωνία.

Ένα από τα κεντρικά «φίλτρα» εκπαίδευσης και
αξιολόγησης για τις υποψήφιες Μητέρες SOS
είναι η εβδομαδιαία εκπαίδευση που ονομάζουμε «Σχολή Μητέρων». Συνήθως διοργανώνονται μία με δύο Σχολές Μητέρων κάθε χρόνο,
διάρκειας μίας εβδομάδας, ανάλογα με τις
ανάγκες που προκύπτουν. Σε αυτές μπορούν
να συμμετάσχουν όσες υποψήφιες πληρούν τα
τυπικά προσόντα για το ρόλο της Μητέρας SOS
και έχουν αξιολογηθεί από την πρώτη φάση των
ατομικών συνεντεύξεων πως μπορούν, εν δυνάμει, να ενταχθούν στο προσωπικό φροντίδας
του Οργανισμού.

Ως την τελική επιλογή μιας υποψήφιας υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα-φίλτρα αξιολόγησης.
Σε κάθε βήμα αξιολογούμε τις ικανότητες, τις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΌΜΕΝΕΣ ΜΗΤΈΡΕΣ SOS ΜΑΣ ΕΊΠΑΝ:
«Έμαθα ότι δεν υπάρχουν οδηγίες…
Βήμα-βήμα και σε ομάδα όλα γίνονται…»
«Ήταν ευχάριστο, είχε πολλή δυναμική αυτό που ζήσαμε… Τραύματα
έχουμε όλοι μας, πέφτουμε και σηκωνόμαστε»
«Ολοκληρώθηκε ένα κομμάτι που μου έλειπε μέσα από αυτά
που βιώσαμε στη Σχολή... Έμαθα να βρίσκομαι κοντά στα
παιδιά, να είμαι παρούσα»
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Κατά τη διάρκεια της Σχολής Μητέρων οι
υποψήφιες εκπαιδεύονται από εργαζόμενους
επαγγελματίες ψυχικής υγείας των Παιδικών
Χωριών SOS, όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς
λειτουργούς, υπεύθυνους προγραμμάτων,
καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες, σε συγκεκριμένες θεματικές που αφορούν στη φροντίδα,
την υποστήριξη και την ανάπτυξη των παιδιών
που μεγαλώνουν στα Παιδικά Χωριά SOS.
Τέλος, οι υποψήφιες έχουν την ευκαιρία να
επικοινωνήσουν και να δουλέψουν εν είδει πρακτικής άσκησης δίπλα σε εργαζόμενες Μητέρες
SOS, να περάσουν χρόνο μαζί τους και να πάρουν μια άμεση και βιωματική γνώση σχετικά
με το πώς διαμορφώνεται ο ρόλος της μητέρας.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΡΏΙΜΗΣ
ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΎΣ ΣΤΑΘΜΟΎΣ
Για δεύτερη χρονιά συνεχίζουμε το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, με την οικονομική ενίσχυση
του Ομίλου Φροντίδας Υγείας Johnson &
Johnson που στηρίζει με συνέπεια τους ανθρώπους στην πρώτη γραμμή φροντίδας,
όπως τους γονείς, τους επαγγελματίες υγείας και τους κοινωνικούς λειτουργούς.
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των βρεφονηπιοκόμων
και των γονέων ώστε να είναι σε θέση να
εντοπίζουν, να διαχειρίζονται και να προλαμβάνουν ψυχοσυναισθηματικές και κοινωνικές διαταραχές των παιδιών, καθώς και την
εξοικείωση των παιδιών με την αναγνώριση
και τη διαχείριση των συναισθημάτων τους.
Συγκεκριμένα, για τα νήπια οργανώνονται
βιωματικά εργαστήρια, τα οποία έχουν ως
στόχο μέσα από τη μουσική, το παιχνίδι και
τις τέχνες να μάθουν στα παιδιά να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα
συναισθήματά τους, όπως τη χαρά, τη λύπη,
το θυμό και το φόβο. Οι γονείς των παιδιών
έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κύκλο
συμβουλευτικών συναντήσεων με θεματικές

σχετικά με την ανάπτυξη των παιδιών και τη
διαχείριση των δυσκολιών της καθημερινότητας και των συναισθημάτων τους, ενώ οι
εκπαιδευτικοί συμμετέχουν επίσης σε ομάδες
συμβουλευτικής σχετικά με το ρόλο και τη
σχέση τους με τα παιδιά και τους γονείς, καθώς και θέματα ανάπτυξης και ψυχικής υγείας
των παιδιών και τον τρόπο διαχείρισής τους.
Κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 το πρόγραμμα διεξήχθη σε 10 Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς του Οργανισμού Βρεφονηπιακής,
Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας του
Δήμου Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή 490
παιδιών, 85 εκπαιδευτικών και 99 γονέων,
καθώς και σε 8 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
του Δήμου Γαλατσίου, όπου συμμετείχαν 402
παιδιά, 80 εκπαιδευτικοί και 104 γονείς.
Τη φετινή σχολική χρονιά το πρόγραμμα
έχει ξεκινήσει να υλοποιείται στο Δήμο
Περιστερίου και τον Δήμο Ιωαννίνων.
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ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΌ ΧΩΡΙΌ
SOS ΚΡΉΤΗΣ
ΚΟΝΤΆ ΣΤΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ,
ΓΟΝΕΊΣ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΌΝΕΣ
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Παιδικό
Χωριό SOS Κρήτης, μετά από αίτημα εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, πραγματοποίησε εκπαιδευτικές
ημερίδες με θέμα τη «Διαχείριση συγκρούσεων
στο σχολικό περιβάλλον», με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των γονέων και
κηδεμόνων των μαθητών.

Αυτές οι ημερίδες
αποτέλεσαν τη
συνέχεια των
εκπαιδευτικών
ημερίδων που
έγιναν πιλοτικά
κατά το σχολικό
έτος 2017-2018
και στις οποίες
έλαβαν μέρος 60
εκπαιδευτικοί και
60 γονείς και
κηδεμόνες παιδιών
από 16 Δημοτικά
σχολεία του Νομού
Ηρακλείου.
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Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές ημερίδες στις οποίες
έλαβαν μέρος 304 εκπαιδευτικοί και 45 γονείς και κηδεμόνες παιδιών από 32 Δημοτικά,
Γυμνάσια και Λύκεια των Νομών Ηρακλείου,
Ρεθύμνου και Λασιθίου, υπό την εποπτεία των
συντονιστών εκπαιδευτικού έργου των σχετικών
Περιφερειακών Ενοτήτων.
Τα θέματα που συζητήθηκαν στις ημερίδες ήταν
τα εξής:
• Οι τεχνικές διαχείρισης για τις κακοποιητικές
συμπεριφορές γονέων, πώς τις αναγνωρίζει ο
εκπαιδευτικός, πού απευθύνεται και πώς αντιδρά σε μια άμεση αποκάλυψη
• Ο σχολικός εκφοβισμός και οι επιπτώσεις του
στο παιδί, στο σχολείο και στην οικογένεια
• Οι μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες
και η διαχείρισή τους εντός σχολικού πλαισίου
• Τα προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με την περίοδο προεφηβείας

• Η σχέση σχολείου - οικογένειας, πώς μπορεί
να προσεγγίσει ο εκπαιδευτικός τους γονείς και
πώς μπορεί να συντελέσει στη διαχείριση μιας
οικογενειακής κρίσης, όπως για παράδειγμα
ενός διαζυγίου ή πένθους
Η Δρ. Ειρήνη Βιδάκη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 5ης Ενότητας Ηρακλείου του
Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κρήτης, σε επιστολή της
προς το Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης δήλωσε:
«Προσπαθήσαμε και με τη βοήθειά σας νομίζω
ότι τα καταφέραμε, να αγγίξουμε πτυχές ενός από
τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την
εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι όπως καταγράφεται
και στις επιμορφωτικές ανάγκες των Συλλόγων
Διδασκόντων των σχολικών μονάδων. Η συμβολή
σας ήταν καθοριστική στην επιμόρφωση και σας
απευθύνω θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη
συνεισφορά γνώσης και εμπειρίας προς τους
εκπαιδευτικούς των σχολείων μας, ευελπιστώντας
στη συνέχιση της συνεργασίας μας και την επόμενη σχολική χρονιά».
Μετά την επιτυχία του προγράμματος, το
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης ζήτησε τη συνεργασία του
Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης για τη σχολική
χρονιά 2019-2020, το οποίο αποδέχθηκε την
πρότασή του, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη να
επιμορφωθούν με ανάλογο τρόπο οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που βρίσκονται διάσπαρτα και
σε άλλες περιοχές της Κρήτης.

Κ-101

0,50€
20,5x10,5cm
Κάθε κάρτα συνοδεύεται από λευκό φάκελο

Κ-102

0,50€
11,5x16,5cm Κάθε κάρτα
συνοδεύεται από λευκό φάκελο

Κ-105

0,50€
Κ-103

0,50€

11,5x16,5cm Κάθε κάρτα
συνοδεύεται από λευκό φάκελο

20,5x10,5cm
Κάθε κάρτα συνοδεύεται από λευκό φάκελο

Κ-104

0,50€
20,5x10,5cm
Κάθε κάρτα συνοδεύεται από λευκό φάκελο

Αυτές τις γιορτές κάντε και εσείς μια
πράξη αγάπης και βοηθήστε τα παιδιά
που μεγαλώνουν χωρίς τους γονείς τους.
Γίνετε ο δικός τους Άγιος Βασίλης και
βοηθήστε μας να τους χαρίσουμε τη
φροντίδα που στερήθηκαν στη ζωή τους.
Δείξτε την αγάπη σας έμπρακτα και
στείλτε τις ευχές σας με κάρτες
των Παιδικών Χωριών SOS.
Μπορείτε να παραγγείλετε τις κάρτες χωρίς ευχές
(λευκές) ή με προεκτυπωμένες ευχές σε 5 γλώσσες
(Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά)

Κ-106

0,50€
20,5x10,5cm
Κάθε κάρτα συνοδεύεται από λευκό φάκελο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
τις αγορές σας και από το e-shοp μας,
www.sos-villages.gr/eshop
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ΓΟΎΡΙ
ΣΠΊΤΙ
3,00€

Τα διακοσμητικά - γούρια
για τη νέα χρονιά είναι
χειροποίητα, σε ξεχωριστές
τιμές και προσφέρονται σε
συσκευασία δώρου.

Κ.190072

ΧΙΟΝΆΝΘΡΩΠΟΣ
ΓΟΎΡΙ
5,50€
Κ.190071

ΚΕΡΑΜΙΚΌ
ΚΌΚΚΙΝΟ
ΡΌΔΙ
10,00€
Κ.190070

ΣΠΙΤΆΚΙ
ΚΕΡΑΜΙΚΌ
2020
5,00€

Κ.190065
12

ΒΡΑΧΙΌΛΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΆΤΟ
5,00€
Κ.190066

ΒΡΑΧΙΌΛΙ
2020
5,00€
Κ.190067

ΒΡΑΧΙΌΛΙ
20 ΓΚΡΙ-ΡΟΖ
4,00€
Κ.190068

ΜΠΆΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΉ
2020
5,00€
Κ.190069
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A

Διαλέξτε από τα παρακάτω
δώρα που έχουμε φτιάξει
για σας και χαρίστε αυτές τις
γιορτές χαρά στους συγγενείς,
στους φίλους και στα παιδιά
σας, δίνοντας την ευκαιρία
στα δικά μας παιδιά να
αισθανθούν τη ζεστασιά των
Χριστουγέννων και της δικής
σας ευαισθησίας.

ΣΤΕΦΆΝΙ
ΠΌΡΤΑΣ
ΜΕ LED
15,00€
Κ.190037

ΛΟΎΤΡΙΝΟΣ
ΑΡΚΟΎΔΟΣ
10,00€
Κ.190041

B

ΠΙΑΤΈΛΑ
ΔΈΝΤΡΟ
10,00€
Κ.190039

14

A

B

B

ΚΑΘΙΣΤΌΣ
ΤΆΡΑΝΔΟΣ
3,00€
Κ.190044

A

ΧΙΟΝΌΜΠΑΛΑ
ΤΆΡΑΝΔΟΣ
3,00€
Κ.190045

A
ΚΕΡΑΜΙΚΌΣ
ΤΆΡΑΝΔΟΣ
4,00€
Κ.190042

B

ΛΟΎΤΡΙΝΟΣ
ΤΆΡΑΝΔΟΣ
10,00€
Κ.190040
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L

B

A
ΣΤΟΛΊΔΙ
ΈΛΑΤΟ Α
ΑΣΤΈΡΙ Β
ΚΑΡΔΙΆ Γ
2,00€

B

A

ΧΙΟΝΌΜΠΑΛΑ
ΤΆΡΑΝΔΟΣ
3,00€

Κ.190053

Κ.190047

ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΟ
ΣΤΟΛΊΔΙ
1,50€

B

Κ.190051

A

A
ΜΑΓΙΚΉ ΠΕΤΣΈΤΑ
ΤΆΡΑΝΔΟΣ
3,00€

ΚΑΘΙΣΤΌΣ
ΧΙΟΝΆΝΘΡΩΠΟΣ
Ή’ ΆΓΙΟΣ ΒΑΣΊΛΗΣ
4,00€
Κ.190046
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Κ.190056

B

ΓΙΡΛΆΝΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΟ
ΔΏΡΟ
3,50€

A
A

Κ.190049

ΣΤΟΛΊΔΙ
ΆΛΟΓΑΚΙ
2,00€

L

Κ.190054

B

B

L

ΦΩΤΙΖΌΜΕΝΟ
ΚΆΔΡΟ
7,00€

B

Κ.190048

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΌ
ΑΓΓΕΛΆΚΙ
3,50€

Κ.190058

A

A
B
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ΜΠΙΣΚΟΤΙΈΡΑ
GINGERBREADS
5,00€
Κ.190063

ΜΠΙΣΚΟΤΙΈΡΑ
ΆΓΙΟΣ ΒΑΣΊΛΗΣ
6,00€

ΚΟΎΠΑ
ΤΆΡΑΝΔΟΣ
3,00€
Κ.190057

Κ.190062

ΞΎΛΙΝΟΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΌΣ
ΤΆΡΑΝΔΟΣ
7,00€
Κ.190050

A
18

B

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΗ
ΚΟΎΠΑ ΣΕ ΚΟΥΤΊ
4,00€
Κ.190064

ΣΥΝΔΕΌΜΑΣΤΕ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΎΜΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA
Facebook
sosvillagesgr
Instagram
sosvillagesgr
Youtube
SOS Children’s Villages Greece

ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ
ΜΕ ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΊΑ/ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΆ ΜΑΣ
ΑΘΗΝΑ: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS, Καρ. Σερβίας 12-14, 1ος όροφος • Τηλ.: 210 3313661 • Fax: 210 3226652
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΘΡΑΚΗΣ • Τ.: 25510 51890
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS, Ερμού 10, 1ος όροφος • Τηλ.: 2310 226644 • Fax: 2310 282844
ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ • Τηλ.: 23920 63891-3
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Καπετάν Κρόμπα 11 • Τηλ.: 27210 98660
ΚΡΗΤΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Γιαννιτσών 4 Ηράκλειο • Τηλ.: 2810 222610

ΚΑΛΏΝΤΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΊΑ ΜΑΣ
ΑΘΉΝΑ: Τηλ: 210 3313661 έως 3 • Fax: 210 3226652
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ: Τηλ.: 2310 226644 • Fax: 2310 282844

ΜΈΣΩ ΤΟΥ E-SHOP ΜΑΣ
www.sos-villages.gr/eshop

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΑΣ

VISA & MASTERCARD
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ΧΆΡΗ ΣΤΗ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΑΣ
ΜΕΓΑΛΏΝΟΥΝ ΜΕ ΑΓΆΠΗ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ!
Το έργο των Παιδικών Χωριών SOS στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις δωρεές
που μας προσφέρετε όλοι εσείς που εκτιμάτε και αγκαλιάζετε το έργο μας.
Πώς να βοηθήσετε
Μπορείτε να προσφέρετε τις χρηματικές σας δωρεές για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των προγραμμάτων
μας, κάνοντας κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Παρακαλούμε μετά από την
κατάθεση της δωρεάς σας στην τράπεζα, για να σας στείλουμε την απόδειξη δωρεάς, να μας τηλεφωνείτε
στα 210 3313661-3 ή στο 2310 226644.

ALPHA BANK

IBAN GR03 0140 1010 1010 0210 1161 787

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN GR69 0110 1040 0000 1044 8022 763

EFG EUROBANK

IBAN GR55 0260 2010 0009 1010 0991 765

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN GR40 0172 0260 0050 2602 0155 199

HSBC

IBAN GR76 0710 0400 0000 4004 4448 146

Μπορείτε να βοηθήσετε άμεσα, καλώντας από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό
τηλέφωνο στο 19820 (χρέωση 2,00€ + Φ.Π.Α. και το αναλογούν τέλος σταθερής & κινητής τηλεφωνίας)

